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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2008. november 24-én 17,00 órai kezdettel
tartott közmeghallgatásáról

A képviselő-testületi közmeghallgatás helyszíne: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester,
Dr. Czuppon Károly alpolgármester,
Baranyai József, Gartner József, Kovárczi Attila, Lingl Zoltán, Pék László, Dr. Varga Tibor,
Ulrich Krisztián (9 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Holl András képviselő,
Horváth László képviselő,
Kasper Ágota képviselő,
Nagy Tamás képviselő,
Vörös Kálmán képviselő,

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Dr. Tóth Sándor aljegyző,
Kaszás Béla osztályvezető,
Várszegi Bernadett osztályvezető,
Kapitány Zsolt irodavezető,
Findeisz János díszpolgár,
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető,
Kovárcziné Sárfi Andrea GAESZ mb. vezetője,
Schreindorfer Károly Városüzemeltetési Kht. ügyvezetője,
Radács Attila Bakonykarszt Zrt. műszaki igazgatója,
Renkó Péter Bakonykarszt Zrt. zirci üzemmérnökségének vezetője,
Sersztnyev Tamás Bakony Volán Zrt. forgalmi igazgatója,
Redling József Bakony Volán Zrt. képviselője,
Pentz Imre Dalkia Energia Zrt. üzemeltetési vezetője,
Máhr Vilmos X+ION Kft. ügyvezetője,
Talabér Márta VMÖ közgyűlésének alelnöke,
Dobosné Lipp Valéria pénzügyi ügyintéző,

valamint megjelent még a lakosság köréből mintegy 5 fő.
Ottó Péter polgármester köszönti a közmeghallgatás résztvevőit és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 14 tagja közül jelen van 9 fő – az ülés határozatképes -, majd megnyitja a
közmeghallgatást.
Ismerteti a közmeghallgatás napirendi pontját, majd felhívja a figyelmet arra, miszerint Zirc
város rendezési terve eljutott abba a szakaszba, hogy a közeljövőben kifüggesztésre kerül és
30 napon keresztül lehet véleményezni. Úgy gondolja, azok számára különösen fontos lehet,
akik a rendezési terv módosításához javaslatokat fogalmaztak meg.
Kéri, ha valakinek javaslata, véleménye van a rendezési tervvel kapcsolatban, akkor azt
írásban tegye meg.
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1./ Az érdeklődő állampolgárok által felvetett kérdések, és közérdekű bejelentések, javaslatok
megvitatása
Holl Anna zirci lakos a helyi adókkal kapcsolatban érdeklődik, hogy éves szinten mennyi a
tervezett bevétel, s hogyan alakulnak a teljesítések. A képújságban olvasta, hogy a kóbor
kutyákat be kell jelenteni egy megadott telefonszámon. Kérdezi, ki őrzi a befogott kutyákat?
Emlékezete szerint a helyi rendelet értelmében a közterületen kutyákat szájkosárral, illetve
pórázon lehet vezetni. Véleménye szerint e rendelkezésnek eleget kellene tenni, mert nagy
testű kutyák kóborolnak a városban. Jelzi, hogy a kábeltelevízió szolgáltatásában egy-két
hónapja javult a helyzet, mert korábban elég sok állomás napokra eltűnt. Az elmúlt testületi
ülés közvetítésekor hallotta az őrsparancsnok Rákóczi téri eseményekkel kapcsolatos
tájékoztatóját, aki többek között azt is elmondta, hogy kevés a rendőr. Úgy véli, még mindig
vannak körzeti megbízottak, s nem tudja, hogy a zirci rendőrőrs állománya jár-e vidékre. Az
elmúlt két évben kétszer találkozott gyalogos rendőrrel, s mindkét esetben a
bakonyszentlászlói körzeti megbízott volt szolgálatban. Véleménye szerint nem igaz, hogy
arra nem lehet sort keríteni, hogy legalább a hét végén gyalogos rendőr legyen az utcákon.
Feltételezi, ha a városközpontban nem látni rendőrt, akkor a város többi részén sem.
Példaként említi, hogy kb. egy hónapja éjszaka a Rákóczi téren randalírozás folyt. Telefonon
kérte a rendőröket, hogy jöjjenek ki, de nem történt meg.
Kitér arra, hogy a képújságban megjelent, miszerint a Rákóczi téren szeszesitalt nem lehet
fogyasztani. Ezzel egyetért, azonban felveti, hogy azok az emberek, akik naponta ott alszanak,
vagy ott isznak, hol nézik a képújságot? Úgy gondolja, a város szégyene, hogy azok az
emberek a városközpontban fekszenek és isznak. Ugyanakkor feltételezi, hogy ők valamilyen
juttatást kapnak az önkormányzattól. Úgy tudja, hogy január 1-jétől megváltozik a jogszabály
a szociális segélyben részesülők vonatkozásában. Abban bízik, ezek az emberek jövőre vagy
nem kapnak semmit, vagy kötelezhetők lesznek arra, hogy dolgozzanak.
Korábban őt úgy informálták, hogy a járdán lehet kerékpározni. Véleménye szerint nem lehet,
de felháborítónak tartja, hogy már lovast is látott a járdán. Érdeklődik, ahol nincs járda, kinek
kell a füvet nyírni, az árkot kitakarítani, s hova teheti a zöldhulladékot?
A Rákóczi téren minden nap parkol egy Bakony Volán, egy Alba Volán és egy Balaton Volán
feliratú autóbusz. Felveti, hogy miért nem az autóbusz-pályaudvaron parkolnak? Az általános
iskola előtti zsákutcában teljesen megszüntetné a gépkocsi forgalmat.
Ottó Péter polgármester a Rákóczi téri szeszesital-fogyasztással kapcsolatban elmondja, hogy
a közterületeken került megtiltásra a szeszesital fogyasztása. Mindenkinek külön nem lehet
felhívni a figyelmét, ezért a képújság egy jó információforrás, hogy erre a figyelmet felhívja.
Elsősorban a Rákóczi téren tapasztalt események ösztönözték arra a képviselő-testületet, hogy
ilyen rendelkezést léptessen életbe, ami a helyi rendőrőrs munkáját is segíti, mert jogalapot
teremtett az ilyen eseményekkel kapcsolatos eljárás lefolytatására. Emlékezete szerint a
Bakony Volán Zrt. is élt ezzel a javaslattal a Rákóczi téri autóbuszváró-terem tarthatatlan
állapotai miatt. Reményei szerint a közeljövőben egy civil szervezet kezdeményezésére
megvalósul a tér díszkivilágítása, amely következtében a tér nem a különféle elemek
búvóhelyeként funkcionál, mert átláthatóvá válik. Ugyanakkor gondolkodnak térfigyelőrendszer kialakításán, amit már több településen is megvalósítottak. Ez elsősorban a helyi
rendőrőrs munkáját segítené, mert a monitorokat náluk helyeznék el, s gyakorlatilag egyszerre
figyelemmel tudnák kísérni a város több pontját. Míg egy gyalogos vagy járműves járőr páros
csak egy helyen tud jelen lenni.
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A különböző elemek juttatásaira vonatkozóan nem kíván állást foglalni. Úgy véli, országosan
volt egy felvetés, amely a segélyezést valamilyen szinten munkához hivatott kötni. A
jogszabályváltozások ezt az igényt próbálják kielégíteni. Bízik abban, hogy ezen a téren is
pozitív elmozdulás várható. Járdán még nem látott lovagolni embereket, de reméli, hogy az
említett eset egy kirívó példa volt. Az általános iskola előtti zsákutcából a
nehézgépjárműveket kívánták kitiltani, amibe az autóbuszok is beletartoznak. A tábla
lecserélésre kerül, s a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti gépjárművek nem
hajthatnak be.
Dobosné Lipp Valéria pénzügyi ügyintéző tájékoztatása szerint a helyi adók vonatkozásában
minden adónemben 2008. szeptember 30-ig az előirányzathoz képest teljesültek a bevételek.
Az állampolgárok időarányosan befizették kötelezettségeiket.
Ottó Péter polgármester hozzáteszi, hogy a II. félévi munkaterv szerint a mai ülésen kellene a
helyi adórendeletet módosítani, de olyan javaslatot fogalmazott meg a képviselő-testület felé,
miszerint 2009. évre vonatkozóan ne emeljék a helyi adók mértékét tekintettel arra, hogy
mindenki számára rendkívül nehéz év következik. Úgy véli, a lakosság nagy része a teherbíróképessége határán van.
Dr. Árpásy Tamás jegyző a kóbor kutyákkal kapcsolatos témakört két részre választaná, mert
úgy gondolja, két problémáról van szó. Az egyik, hogy a kóbor kutyák begyűjtéséről és
elszállításáról ki és hogyan gondoskodik. Kifejti, hogy az önkormányzat egy külsős céggel
szerződött a kóbor kutyák befogására, illetve elszállítására nyilván a Polgármesteri Hivatal
illetékes osztályával szoros együttműködésben. Hozzáteszi, hogy egy megadott
telefonszámon be lehet jelenteni a kóbor kutyákat. Utal az állattartásról szóló rendeletben
foglaltakra, s jelzi, hogy az azzal kapcsolatos szabálysértési rendelkezések még hatályban
vannak.
Koós Gábor a Városüzemeltetési Osztály munkatársa ismerteti, hogy ebben az évben kb.
annyi kóbor kutya befogást tudnak kimutatni, mint tavaly. A számuk 80 körül lesz. A
legnagyobb problémát az jelenti, hogy ez a szolgáltatás hetente egyszer jelenik meg Zircen, s
a kóbor kutyák ehhez nem akarnak igazodni. Gondolkodnak egy olyan megoldáson, ami az
előírásoknak is megfelel. Tehát, a jogszabályi keretek között tudnák azt biztosítani, hogy 7 x
24 órában gondoskodnak a bejelentett kutyák elhelyezéséről, amíg nem érkezik meg a
hivatalos szállító. Ennek megvalósítása még egy-két hetet igénybe vesz. Most 60 körül van a
befogott kutyák száma.
Holl Anna zirci lakos szerint valóban a kutya nem várja meg azt a napot, amíg jön a befogó.
Nem látja a kóbor kutyákkal, illetve a kutyasétáltatással kapcsolatos probléma megoldását.
Véleménye szerint kellene valaki, aki figyelemmel kíséri a közterületi kutyasétáltatást.
Tudomása szerint a háziorvos állapítja meg, miszerint ki jogosult arra, hogy ápolt legyen és ki
az ápolója. Kérdezi, kinek van arra jogosítványa, hogy felülvizsgálja a háziorvos
megállapítását?
Koós Gábor a Városüzemeltetési Osztály munkatársa az általa imént elmondottakat kiegészíti,
hogy már most rendelkeznek azzal a kábítószeradaggal, ami ahhoz kell, hogy az eseteket
kezelni tudják. A befogott kutyák tartását kell még megoldani a szállító megérkezéséig.
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Dr. Árpásy Tamás jegyző az ápolási díjra vonatkozó válasza, hogy annak a hozzátartozónak
állapítható meg, aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi, és a
családjában az 1 főre eső havi jövedelem nem haladja meg a meghatározott jövedelemhatárt.
A hivatal az ápolási díjra való jogosultságot határozatban állapítja meg. A háziorvos
igazolását azért kell kérni, hogy tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos-e az ápolandó
személy. Ez ellen sem fellebbezéssel, sem egyéb jogorvoslattal nem lehet élni. Tudomása
szerint a háziorvosi igazolást el szokták fogadni, s e szerint állapítják meg az ápolási díjra
való jogosultságot.
Vágenhoffer Péter zirci lakos úgy hallotta, hogy az önkormányzat Csávics Andrásnak
jelzálogot adott az akli dülőben egy földterületre, s peres ügyek is voltak. Az önkormányzat a
Kinizsi Takarék Bank felé kifizetett 10 millió Ft-ot, s azon a területen több milliós jelzálog
van. Kérdezi, mi az igazság?
Dr. Árpásy Tamás jegyző válasza szerint az önkormányzat az említett személy helyett helyt
állt, tehát a kötelmet kiegyenlítette. Ezzel összefüggésben folyamatban van egy peres eljárás,
melynek még nincs vége. Arról senki sem tud hiteles információval szolgálni, hogy mikor
lesz annak a jogerős rendezése.
Ottó Péter polgármester hozzáteszi, hogy az önkormányzat 2003-ban kötött egy olyan
szerződést ennek az ingatlannak a bérleti jogviszonyára vonatkozóan, aminek következtében a
bérlő hitelügyletéhez kapcsolódóan jelzálogbejegyzést engedélyezett erre az ingatlanra. Az
ingatlan egy 33 hektáros terület. Amikor a képviselő-testület a közelmúltban ezzel
kapcsolatban döntést hozott, akkor igyekezett a legkisebb rosszat választani. Két lehetőség
mutatkozott: az önkormányzat vagy helyt áll a bank felé, vagy hagyják veszni a kb. 30 millió
Ft-ot érő ingatlant, ami a város legértékesebb külterületi ingatlana. Az ügy még nem ért véget,
több peres ügy van folyamatban annak érdekében, hogy az önkormányzatnak ne legyen
vagyonvesztése.

Ottó Péter polgármester a közmeghallgatást 17 óra 35 perckor berekeszti.
K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

